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 رفغ١ش ا٠٢بد :                 ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ     

ٌْفُْشلَ  َي ا َٓ َِٔز٠شاً}} رَجَبَسَن اٌَِّزٞ َٔضَّ ١ ِّ ٍَْؼبٌَ ٌِ َْ ِٖ ١ٌَُِىٛ َْ َػٍَٝ َػْجِذ ٍُْه ٔب ُِ { اٌَِّزٞ ٌَُٗ 

 ًَّ َخٍََك ُو َٚ ٍِْه  ُّ ٌْ ُ َؽِش٠ٌه فِٟ ا ُْ ٠َُىٓ ٌَّٗ ٌَ َٚ ٌَذاً  َٚ ُْ ٠َزَِّخْز  ٌَ َٚ اأْلَْسِك  َٚ اِد  َٚ ب َّ اٌغَّ

ٍء فَمَذََّسُٖ رَْمِذ٠شاً} ْٟ َٙخً َّلَّ ٠َ َٕؽ ِٗ آٌِ ٓ ُدِٚٔ ِِ ارََّخُزٚا  َٚ  } ُْ ُ٘ َٚ َْ َؽ١ْئبً  ْخٍُمُٛ

ََّل  َٚ ََّل َؽ١َبحً  َٚ ربً  ْٛ َِ  َْ ٍُِىٛ ّْ ََّل ٠َ َٚ ََّل َْٔفؼبً  َٚ ُْ َمّشاً  ِٙ َْ أِلَٔفُِغ ٍُِىٛ ّْ ََّل ٠َ َٚ  َْ ٠ُْخٍَمُٛ

ٌَ ُُٖٔؾٛساً } ْٛ ِٗ لَ أََػبَُٔٗ َػ١ٍَْ َٚ ََ٘زا اَِّلَّ اِْفٌه اْفزََشاُٖ   ْْ َٓ َوفَُشٚا اِ لَبَي اٌَِّز٠ َٚ  }

َْ فَمَذْ  ُصٚساً} آَخُشٚ َٚ ٍّْبً  َٟ َٗعبُإٚا ظُ ِٙ َٙب فَ َٓ اْوزَزَجَ ١ٌِ َّٚ لَبٌُٛا أََعبِه١ُش اأْلَ َٚ  }

أَِف١الً} َٚ ِٗ ثُْىَشحً  ٍَٝ َػ١ٍَْ ّْ اِد ٘رُ َٚ ب َّ شَّ فِٟ اٌغَّ ُُ اٌغِّ ًْ أََٔضٌَُٗ اٌَِّزٞ ٠َْؼٍَ { لُ

ِؽ١ّبً} َْ َغفُٛساً سَّ ُ َوب اأْلَْسِك أَِّٗ ََ٘زا اٌشَّ َٙٚ بِي  َِ لَبٌُٛا  َٚ  } ََ ًُ اٌطََّؼب ُعِٛي ٠َؤُْو

َؼُٗ َِٔز٠شاً} َِ  َْ ٌٍَه ف١ََُىٛ َِ  ِٗ ََّل أُِٔضَي ا١ٌَِْ ْٛ اِق ٌَ َٛ ِؾٟ فِٟ اأْلَْع ّْ َ٠ َٚ7 ِٗ ٍْمَٝ ا١ٌَِْ ُ٠ ْٚ { أَ

َْ اَِّلَّ َسُعالً  َْ اِْ رَزَّجُِؼٛ ٛ ُّ لَبَي اٌظَّبٌِ َٚ َٙب  ْٕ ِِ  ًُ ُْ ٌَُٗ َعَّٕخٌ ٠َؤُْو ْٚ رَُىٛ َوٌٕض أَ

ْغُؾٛساً} َْ َعج١ِالً}{ 8َِّ ضَبَي فََنٍُّٛا فاََل ٠َْغزَِط١ُؼٛ ِْ { 9أظُْش َو١َْف َمَشثُٛا ٌََه اأْلَ

َٙبُس  ْٔ َٙب اأْلَ ٓ رَْؾزِ ِِ ٓ َرٌَِه َعَّٕبٍد رَْغِشٞ  ِِّ ًَ ٌََه َخ١ْشاً  رَجَبَسَن اٌَِّزٞ اِْ َؽبء َعَؼ

٠َْغَؼً ٌََّه لُُقٛساً} َٚٔٓ} 

 رفغ١ش اٌىٍّبد
  اٌمشآْ :]اٌفشلبْ[  -                      مذط  رؼبٌٝ ٚرٕضٖ ٚر: ]رجبسن[  -
  اإلٔظ ٚاٌغٓ]ٌٍؼب١ٌّٓ[ :  -                     سعٛي هللا ِؾّذ: ]ػجذٖ[  -
 عٛاٖ رغ٠ٛخ]فمذسٖ رمذ٠شا[ :  -           ِخٛفب ِٓ ػزاة هللا: ]ٔز٠شا[  -
  ٟ٘ األفٕبَ: ]آٌٙخ[  -                                 غ١شٖ : ]ِٓ دٚٔٗ[ -
                            وزة : ]اَّل افه[  -                ثؼضب ٌألِٛاد: ]َّٚل ٔؾٛسا[  -
                  وفشا ٚوزثب: ]ظٍّب ٚصٚسا[  -                       عبػذٖ: ]ٚأػبٔٗ[  -
  أوبر٠جُٙ  ، عّغ أعطٛسح ثبٌنُ: به١ش األ١ٌٚٓ[ أع ] -
  رمشأ ]فٟٙ رٍّٝ[ : -                                     زغخٙب أ]اوززجٙب[ :  -
     اٌغ١ت )اٌغش( : -                    فجبؽبً ِٚغبءً : ]ثىشح ٚأف١ال[  -
 -)أٚ ٠ٍمٝ( : ٠ٕضي                    -             ٠قذلٗ)ف١ىْٛ ِؼٗ ٔز٠شا( :  -

  ثغزبْ)عٕخ( : 
 ػمٍٗػٍٝ  ِخذٚػب ِغٍٛثب)ِغؾٛسا( :  -          ٌْٚىبفش)ٚلبي اٌظبٌّْٛ( : ا -

 )رجبسن( : رٕضٖ ٚرمذط ٚرىبصش خ١ش -)عج١ال( : هش٠مب ا١ٌٗ                       -

 (ٕٓ-ٔٔعٛسح اٌفشلبْ )

ٓ َوزََّة ثِبٌغَّبَػِخ َعِؼ١شاً} َّ أَْػزَْذَٔب ٌِ َٚ ًْ َوزَّثُٛا ثِبٌغَّبَػِخ  ِِّٓ ٔٔ} ثَ  ُُٙ { اَِرا َسأَْر

ىَ  َصف١ِشاً}َِّ َٚ َٙب رََغ١ُّظبً  ُؼٛا ٌَ ِّ ٍْ ثَِؼ١ٍذ َع َىبٔبً َم١ِّمبً ٕٔب َِ َٙب  ْٕ ِِ ٌْمُٛا  اَِرا أُ َٚ  }
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َُٕ٘بٌَِه صُجُٛساً} ا  ْٛ َٓ َدَػ ١ِٔ مَشَّ اْدُػٛا صُجُٛساً ُِٖٔ َٚ اِؽذاً  َٚ ََ صُجُٛساً  ْٛ َ١ٌْ { ََّل رَْذُػٛا ا

ٍْذِ َٗٔوض١ِشاً} ٌُْخ َْ َعَّٕخُ ا ًْ أََرٌَِه َخ١ٌْش أَ ُْ َعَضاء  { لُ ُٙ َْ َوبَْٔذ ٌَ زَّمُٛ ُّ ٌْ ِػَذ ا ُٚ اٌَّزِٟ 

ِق١شاً} َِ ْػذاً َ٘ٔٚ َٚ َْ َػٍَٝ َسثَِّه  َٓ َوب َْ َخبٌِِذ٠ ب ٠ََؾبُإٚ َِ َٙب  ُْ ف١ِ ُٙ ٌَ }

ْغُئَّٚلً} َِٔٙ ُْ ٍْزُ ُْ أَْمٍَ ِ ف١ََمُُٛي أَأَٔزُ ِْ هللاَّ ٓ ُدٚ ِِ  َْ ب ٠َْؼجُُذٚ َِ َٚ  ُْ ََ ٠َْؾُؾُشُ٘ ْٛ َ٠ َٚ  }

َُ٘ئََّل  ًَ}ِػجَبِدٞ  ج١ِ ُْ َمٍُّٛا اٌغَّ ُ٘  َْ َْ ٠َٕجَِغٟ ٌََٕب أَْ 7ٔء أَ ب َوب َِ { لَبٌُٛا ُعْجَؾبََٔه 

َوبُٔٛا  َٚ ْوَش  ُْ َؽزَّٝ َُٔغٛا اٌزِّ ُ٘ آثَبء َٚ  ُْ ُٙ زَّْؼزَ َِّ ٌَِىٓ  َٚ ١ٌَِبء  ْٚ ْٓ أَ ِِ ٓ ُدَِٚٔه  ِِ َّٔزَِّخَز 

ِبً ثُٛساً} ْٛ ب رَ 8ٔلَ َّ َْ فَ ب رَمٌُُٛٛ َّ ََّل َْٔقشاً { فَمَْذ َوزَّثُُٛوُ ثِ َٚ َْ َفْشفبً  ْغزَِط١ؼُٛ

ُْ ُِٔزْلُٗ َػَزاثبً َوج١ِشاً} ُٕى ِِّ ٓ ٠َْظٍُِ  َِ َٓ اَِّلَّ 9َٔٚ ْشَع١ٍِ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ ٍَْٕب لَْجٍََه  ِب أَْسَع َٚ  }

ُْ ٌِجَْؼٍل فِْزَٕخً  ٍَْٕب ثَْؼَنُى َعَؼ َٚ اِق  َٛ َْ فِٟ اأْلَْع ُؾٛ ّْ َ٠ َٚ  ََ َْ اٌطََّؼب ُْ ١ٌََؤُْوٍُٛ ُٙ َّ أِ

َْ َسثَُّه ثَِق١شاً}أَرَْقجِ  َوب َٚ  َْ  { ُٕٓشٚ

 رفغ١ش اٌىٍّبد    

 )عؼ١شا( ٔبسا ِؾزذح   -)ٚأػزذٔب( عٙضٔب             -)ثبٌغبػخ( اٌم١بِخ        -
 )ِمش١ٔٓ( ِم١ذ٠ٓ  -)ٚصف١شا( فٛرب ؽذ٠ذا         -)رغ١ظب( غ١ٍبٔب             -
 )ِٚق١شا( ِشعؼب -          )عضاء( صٛاثب       -)صجٛسا( ٘الوب              -
 )مٍٛا اٌغج١ً( مبػٛا ػٓ هش٠ك اٌؾك  -)٠ؾؾشُ٘( ٠خشعْٛ ٌٍؾغبة      -
 )ٔغٛا اٌزوش( رشوٛا اٌّٛػظخ  -)٠ٕجغٟ( ٠غزم١ُ      -)عجؾبٔه( رٕض٠ٙب      -
 )ِٚٓ ٠ظٍُ( ٠ؾشن  -)فشفب( دفؼب ٌٍؼزاة           -)ثٛسا( ٘بٌىْٛ            -
 )ثق١شا( ػ١ٍّب -( رزؾٍّْٛ        أرقجشْٚ) -             )فزٕخ( ثالء    -

 (ٖٓ-ٕٔعٛسح اٌفشلبْ )

َب ٌَمَِذ  ْٚ ََٔشٜ َسثَّٕ اَلئَِىخُ أَ َّ ٌْ ََّل أُِٔضَي َػ١ٍََْٕب ا ْٛ َْ ٌِمَبءَٔب ٌَ َٓ ََّل ٠َْشُعٛ لَبَي اٌَِّز٠ َٚ  {

اً َوج١ِشاً} ّٛ ْٛ ُػزُ َػزَ َٚ  ُْ ِٙ ََ ٕٔاْعزَْىجَُشٚا فِٟ أَٔفُِغ ْٛ اَلئَِىخَ ََّل ثُْؾَشٜ  { ٠َ َّ ٌْ َْ ا ْٚ ٠ََش

ْؾُغٛساً} َِّ َْ ِؽْغشاً  ٠َمٌُُٛٛ َٚ  َٓ ١ ِِ ْغِش ُّ ٍْ ئٍِز ٌِّ َِ ْٛ َ٠ٕٕ ْٓ ِِ ٍُٛا  ِّ ب َػ َِ َٕب اٌَِٝ  ِْ لَِذ َٚ  }

ٕضُٛساً} َِّ َ٘جَبء  ٍَْٕبُٖ  ًٍ فََغَؼ َّ ُٓ َٖٕػ أَْؽَغ َٚ ْغزَمَّشاً  ُِّ ئٍِز َخ١ٌْش  َِ ْٛ ٌَْغَِّٕخ ٠َ { أَْفَؾبُة ا

م١ِالً} اَلئَِىخُ رَِٕض٠الً}َِٕٗ َّ ٌْ َي ا ُٔضِّ َٚ  َِ ب َّ ٌَْغ بء ثِب َّ ََ رََؾمَُّك اٌغَّ ْٛ َ٠ َٚ ٍُْه ٕ٘{  ُّ ٌْ { ا

َٓ َػِغ١شاً} ٌَْىبفِِش٠ ِبً َػٍَٝ ا ْٛ َ٠ َْ َوب َٚ  ِٓ َّ ْؽ ٌَْؾكُّ ٌٍِشَّ ئٍِز ا َِ ْٛ ََ ٠ََؼلُّ ٠َٕٙ ْٛ َ٠ َٚ  }

َغ  َِ ِٗ ٠َمُُٛي ٠َب ١ٌَْزَِٕٟ ارََّخْزُد  ُُ َػٍَٝ ٠ََذ٠ْ ُعِٛي َعج١ِالً}اٌظَّبٌِ ٠ٍَْزَٝ 7ٕاٌشَّ َٚ { ٠َب 

ُْ أَرَِّخْز فاَُلٔبً َخ١ٍِالً} َْ ١ٌَْٕ8زَِٕٟ ٌَ َوب َٚ ْوِش ثَْؼَذ اِْر َعبءِٟٔ  ِٓ اٌزِّ ِٟ َػ { ٌَمَْذ أََمٍَّٕ

ِْ َخُزَّٚلً} َٔغب ُْ ٌِْْلِ ١ْطَب ََ٘زا 9ٕاٌؾَّ ٟ ارََّخُزٚا  ِِ ْٛ َّْ لَ ُعُٛي ٠َب َسةِّ اِ لَبَي اٌشَّ َٚ  }

 َْ ٌْمُْشآ ُْٙغٛساً}ا َِٖٓ} 

 رفغ١ش اٌىٍّبد
 )اعزىجشٚا( : رىجشٚا  -)َّل ٠شعْٛ ٌمبءٔب( َّل ٠خبفْٛ اٌجؼش                  -
 )ؽغشا ِؾغٛسا( : ِؾشَ رؾش٠ّب    -)ٚػزٛا( : هغٛا                         -
 )ٚلذِٕب( : لقذٔب ٚارغٕٙب ٚػّذٔب  -

 اٌّفشق         )٘جبء ِٕضٛسا( : ٘ٛ ِب ٠شٜ فٟ اٌؾّظ وبٌغجبس -
 )ِم١ال( : ِٛمغ  -)ِغزمشا( : ِىبٔب                                   -
 )ثبٌغّبَ( : عؾبة أث١ل                      -)رؾمك( : رزفزؼ                                     -
 )٠َٚٛ ٠ؼل ػٍٝ ٠ذ٠ٗ( : ٔذِب ٚرؾغشا  -)ػغ١شا( : فؼجب               -
 )٠ب ٠ٍٚزٝ( : ٍ٘ىزٟ   -ال( : هش٠مب اٌٝ اٌٙذٜ              )عج١ -
 )خزَّٚل( : ثؤْ ٠زشوٗ ٠ٚزجشأ ِٕٗ ػٕذ اٌجالء -)خ١ٍال( : فبؽجب            -
 )ِٙغٛسا( : ِزشٚوب -
 

 ( ٗٗ-ٖٔعٛسح اٌفشلبْ )

َوفَٝ ثَِشثِّ  َٚ  َٓ ١ ِِ ْغِش ُّ ٌْ َٓ ا ِِّ اً  ّٚ ٍّٟ َػُذ ًِّ َٔجِ ٍَْٕب ٌُِى َوَزٌَِه َعَؼ َٚ َِٔق١شاً}} َٚ َ٘بِد٠بً  { َٖٔه 
ِٗ فَُئاَدَن  اِؽَذحً َوَزٌَِه ٌُِٕضَجَِّذ ثِ َٚ ٍَخً  ّْ ُْ ُع ٌْمُْشآ ِٗ ا َي َػ١ٍَْ ََّل ُٔضِّ ْٛ َٓ َوفَُشٚا ٌَ لَبَي اٌَِّز٠ َٚ

ٍَْٕبُٖ رَْشر١ِالً} َسرَّ َٓ رَْفِغ١شاً}َٕٖٚ أَْؽَغ َٚ ٌَْؾكِّ  ًٍ اَِّلَّ ِعْئَٕبَن ثِب ضَ َّ ََّل ٠َؤْرََُٛٔه ثِ َٚ  }ٖٖ }
ًُّ َعج١ِالً} أََم َٚ َىبٔبً  َِّ ٌَئَِه َؽشٌّ  ْٚ َُ أُ ََّٕٙ ُْ اٌَِٝ َع ِٙ ِ٘ ُعٛ ُٚ َْ َػٍَٝ  َٓ ٠ُْؾَؾُشٚ { ٖٗاٌَِّز٠

ِص٠شاً} َٚ  َْ َ٘بُسٚ َؼُٗ أََخبُٖ  َِ ٍَْٕب  َعَؼ َٚ ٌِْىزَبَة  َُِٛعٝ ا ٌَمَْذ آر١ََْٕب  َ٘جَب َٖ٘ٚ ٍَْٕب اْر { فَمُ
َٓ َوزَّثُٛا ثِآ٠َبرَِٕ  َِ اٌَِّز٠ ْٛ ٌْمَ ١شاً}اٌَِٝ ا ِِ ُْ رَْذ ُ٘ ْشَٔب َِّ ب َوزَّثُٛا ٖٙب فََذ َّّ ََ ٍُٔٛػ ٌَّ ْٛ لَ َٚ  }

َٓ َػَزاثبً أ١ٌَِّبً} ١ ِّ أَْػزَْذَٔب ٌٍِظَّبٌِ َٚ ُْ ٌٍَِّٕبِط آ٠َخً  ُ٘ ٍَْٕب َعَؼ َٚ  ُْ ُ٘ ًَ أَْغَشْلَٕب ُع { 7ٖاٌشُّ
َٓ َرٌَِه َوض١ِشاً} لُُشٚٔبً ث١َْ َٚ طِّ  أَْفَؾبَة اٌشَّ َٚ َٛد  ُّ صَ َٚ َػبداً  َٖٚ8 َٚ ُواّلً َمَشْثَٕب ٌَُٗ { 

ُواّلً رَجَّْشَٔب رَْزج١ِشاً} َٚ ضَبَي  ِْ طََش 9ٖاأْلَ َِ ِطَشْد  ِْ ٌْمَْش٠َِخ اٌَّزِٟ أُ ا َػٍَٝ ا ْٛ ٌَمَْذ أَرَ َٚ  }
َْ ُُٔؾٛساً} ًْ َوبُٔٛا ََّل ٠َْشُعٛ َٙب ثَ َٔ ْٚ ُْ ٠َُىُٛٔٛا ٠ََش ِء أَفٍََ ْٛ َن اِْ ٓٗاٌغَّ ْٚ اَِرا َسأَ َٚ  }

ُ َسُعَّٛلً}٠َزَِّخُزََٚٔه اَِّلَّ ُ٘  ََ٘زا اٌَِّزٞ ثََؼَش هللاَّ َٙزَِٕب ُٔٗضٚاً أَ ْٓ آٌِ { اِْ َوبَد ١ٌَُِنٍَُّٕب َػ
 ًُّ ْٓ أََم َِ ٌَْؼَزاَة  َْ ا ْٚ َٓ ٠ََش َْ ِؽ١ ٛ ُّ َف ٠َْؼٍَ ْٛ َع َٚ َٙب  ََّل أَْ َفجَْشَٔب َػ١ٍَْ ْٛ ٌَ

ُْ ػَ َٕٗعج١ِالً} اُٖ أَفَؤََٔذ رَُىٛ َٛ َ٘  َُٗٙ ِٓ ارََّخَز اٌَِ َِ ِو١الً}{ أََسأ٠ََْذ  َٚ  ِٗ ١ٍَْٖٗ َْ { أَ
ًُّ َعج١ِالً}رَْؾَغُت  ُْ أََم ُ٘  ًْ َِ ثَ َْٔؼب ُْ اَِّلَّ َوبأْلَ ُ٘  ْْ َْ اِ ْٚ ٠َْؼمٍُِٛ َْ أَ ُؼٛ َّ ُْ ٠َْغ ُ٘ َّْ أَْوضََش  {ٗٗأَ

 )ٚٔق١شا( : ٔبفشا ٌه  -)اٌّغش١ِٓ( : اٌّؾشو١ٓ                          -
 )ٌٕضجذ ثٗ فئادن( : ٔمٛٞ لٍجه  -    )عٍّخ ٚاؽذح( : ِغزّؼب ِشح ٚاؽذح       -
 )ٚسرٍٕبٖ رشر١ال( : أر١ٕب ثٗ ؽ١ئب فؾ١ئب ثزًّٙ ٌز١غ١ش فّٙٗ ٚؽفظٗ        -
 )٠ؾؾشْٚ( : ٠غبلْٛ  -)رفغ١شا( : ث١بٔب ٌُٙ                         -
 )ٚأمً عج١ال( : أخطؤ هش٠مب  -)ؽش ِىبٔب( : أعٛأ ِىبْ ٚ٘ٛ عُٕٙ            -
 )فذِشٔبُ٘ ( : أٍ٘ىٕبُ٘  -( : ِؼ١ٕب                                 )ٚص٠شا -
 )أ١ٌّب( : ِئٌّب              -)آ٠خ( : ػجشح                                     -
 )رجشٔب رزج١شا( : أٍ٘ىٕب ا٘الوب          -)ٚلشٚٔب( : ألٛاِب                           -
 )ػٍٝ اٌمش٠خ اٌزٟ أِطشد ِطش اٌغٛء( ِقذس عبء  -  )أرٛا( : ِش ٚا     -
 )ٔؾٛسا( : ثؼضب  -)َّل ٠شعْٛ( : ٠خبفْٛ                       -
 )١ٌنٍٕب( : ٠قشفٕب  -)اَّل ٘ضٚا( : ِؾزمش٠ٓ                          -
 )أسأ٠ذ( : أخجشٟٔ  -)فجشٔب ػ١ٍٙب( : ٌقشفٕب ػٕٙب                -
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 )وبألٔؼبَ( : اٌؾ١ٛأبد -فظب                                )ٚو١ال( : ؽب -

 ِفَٙٛ اٌذ٠ٓ  -ٔ      اٌٛؽذح األٌٚٝ            
                ؟ ( ِــب ِفٙــَٛ اٌذ٠ـٓ فـٟ اٌزقـٛس اإلعالِـٟٔ)ط

       مبف١ـخ ،اٌغّـبٚٞ اٌـزٞ ٠ٕظـُ اٌؾ١ـبح اٌغ١بع١ـخ ٚاَّللزقبد٠ـخ ٚاَّلعزّبػ١ـخ ٚاٌض** ٘ــٛ إٌّٙـظ 

ْٓ وـَّزَة ثـٗ ؽمٟ فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح ف ـ َِ ْٓ ارجؼـٗ فـبص فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح ٚ ـ َّ 

 اٌذ٠ٓ ٘ٛ ٚؽٝ ٔضي ِٓ ػٕذ هللا ػٍٝ األٔج١بء-ٕ

 :     :ػًٍ: رٕـض٠ً هللا اٌذ٠ٓ ػٍٝ األٔج١بءٕط 
 ٌىٝ ٠ٕظُ ؽ١بح إٌبط ٚإلفالػ ؽ١برُٙ ٌٚٙذا٠زُٙ ١ٌٚؼّشٚا اٌذ١ٔب  

 ؟                                ء ِٓ ٠زجغ اٌشعً ٚد٠ٓ هللا؟ِٚب عضاء ِٓ َّل٠زجؼُٙ:ِب عضاٖط

 ًبٕ ٓؤٓ٘ب ك٠ اُذ٤ٗب ٝا٥خشح ٖٝٓ اٗؾشف ػ٘ٚ كوذ ثبء ثـنت ٖٓ هللا 

:ػًٍ:َّل رؼزجش اٌؼمبئذ غ١ش اٌشثب١ٔخ ٚاٌفٍغفبد اٌجؾش٠خ د٠بٔبد ٗط

 ألٕ اُذ٣ٖ ٛٞ ٝؽ٠ ٖٓ ػ٘ذ هللاَّلرجبػٙب    

؟** ٘ـٟ رقــٛس اػزمـبدٞ ٠مــَٛ ػٍـٝ رؼـشف ػـٓ اٌؾ١ٛػ١ـخ  : ِـبرا٘ط

أىـبس ٚعـٛد هللا ، ٚأْ اٌؾ١ـبح ِـبدح ..  ٚلــذ أٙــبس ٘ــزا اٌزقــٛس        َّٚل ٠ّىـٓ 

ْٓ ٠زجؼــٗ  . ــ َّ  اػزجـبسٖ د٠بٔـخ ٌ

                           ِٚب اٌّشاد ثبإلعالَ ؟٘ٛ اَّلعالَ .ٛاؽذ اٌد٠ٓ هللا  اٌّشاد ثؤْ  : ٚمؼٙط
 .عضء ِٓ د٠ٕٗ اٌٛاؽذ وً سعٛي ١ٌقٍؼ ؽؤْ لِٛٗ ٔضي أأٜ أْ اٌذ٠ٓ اٌزٜ  

 ** وٍّخ اإلعالَ رؼٕٝ اخالؿ اٌؼجبدح هلل عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚاَّلعزغبثخ ٌؾشػٗ 

 : اعزؾٙذ ِٓ اٌمشآْ ػٍٝ أْ د٠ٓ هللا اٌٛاؽذ ٘ٛ اإلعالَ .7ط
ِٚب اخزٍف اٌز٠ٓ أٚرٛا اٌىزبة اَّل ِٓ ثؼذ  ط: لبي رؼبٌٝ :" اْ اٌذ٠ٓ ػٕذ هللا اإلعالَ

 ِب عبءُ٘ اٌؼٍُ ثغ١بً ث١ُٕٙ ....."

 ػٍٝ أْ هللا ٌٓ ٠مجً ِٓ خٍمٗ د٠ٕبً غ١ش اإلعالَ؟: اعزؾٙذ ِٓ اٌمشآْ 8ط
ط:لبي هللا رؼبٌٝ:"ِٚٓ ٠جزغٝ غ١ش اإلعالَ د٠ٕبً فٍٓ ٠مجً ِٕٗ ٚ٘ٛ فٝ ا٢خشح ِٓ اٌخبعش٠ٓ 

." 

 اإل١ٌٙخ لجً اٌشعبٌخ اٌخبرّخ ٚاٌشعبٌخ اٌخبرّخ؟ ث١ٓ اٌشعبَّلد: ِب اٌفشق 9ط
اٌشعبَّلد اإل١ٌٙخ وبٔذ ِخققخ أللٛاَ ِؼ١ٕ١ٓ أِب اٌشعبٌخ اإلعال١ِخ ٘ٝ وبٍِخ  

 "ِٚب أسعٍٕبن اَّل سؽّخ ٌٍؼب١ٌّٓ "             ٚؽبٍِخ ع١ّغ ثؾش األسك.

 ؟ : ِزٝ أسعً ع١ذٔب ِؾّذ ثبٌشعبٌخ اٌخبرّخٓٔط
 ب ٚأفجؼ ِٓ اٌغًٙ ارقبي اٌؼبٌُ ثجؼنٗ ػٕذِب ثٍغذ اٌجؾش٠خ سؽذ٘

      ؟ػٍٝ فطشح هللا ١ذ ٌجمبء اَّلٔغبْ ٚاٌّغزّغاٌٛؽ ٌنّبْ: ِب ٘ٛ أٔط
 اُذ٣ٖ

 ك٠ اُوشإٓ ٝاُغ٘خ                       : أ٠ٓ ٔغذ ِٕٙظ هللا؟ٕٔط

اٌذ٠ٓ ٠ٛعٗ اٌؼاللبد ٚاٌشٚاثو ث١ٓ األفشاد  : ِب أ١ّ٘خ اٌذ٠ٓ ؟    ٖٔط

 رقٛسارٕب ٚعٍٛو١برٕب فٝ وً ؽئْٛ اٌذ١ٔب ثً ؽزٝ فٝ اٌؾ١بح ا٢خشح ٚاٌغّبػبد ٠ٚؾىُ

              ِبرا وٕذ رزٛلغ ارا ٌُ ٠شعً هللا سعٍٗ ثّٕٙغٗ اإلٌٙٝ ؟( ٔٗ)ط
** أرٛلغ أْ ٠ىْٛ إٌبط فٝ فٛمٝ ، ٚؽ١برُٙ َّل رمَٛ ػٍٝ  ِٕٙظ فؾ١ؼ ،ٚأّب 

  ٠ؼزمذ وً ُِٕٙ أٔٗ ػٍٝ ؽك ف١ىضش اٌفغبد فٝ األسك .

 .:  مغ ػالِخ فؼ أِبَ اٌؼجبسح اٌقؾ١ؾخ ٚػالِخ خطؤ أِبَ اٌؼجبسح اٌخبهئخٗٔط

 اٌذ٠ٓ اٌزٞ ٔضي ػٍٝ اٌشعً اٌغبثمخ لجً ِؾّذ ٘ٛ اإلعالَ              )        ( -ٔ

 لجً اٌشعبٌخ اٌخبرّخ وبٔذ سعبَّلد خبفخ أللٛاَ ِؼ١ٕ١ٓ   )        (اٌشعبَّلد اإل١ٌٙخ  -ٕ

 ٠ٛعٕٙب فٟ ثٕبء ؽ١برٕب اٌغ١بع١خ ٚاَّللزقبد٠خ ٚاَّلعزّبػ١خ)      (٘ٛ اٌزٞ ِٕٙظ هللا  -ٖ

 ٠ؤرٟ )) اٌذ٠ٓ ٘ٛ اٌزٞ ٠ؾىُ ٠ٚٛعٗ أِٛس إٌبط فٟ .........ٚ..............أوًّ ِب ٗط

 ٘بد أ٠خ رذي ػٍٝ أْ اإلعالَ د٠ٓ اٌؾك . ٘ط

 ِٓ اٌخبعش٠ٓ    ))   ِٓ ٠جزغ غ١ش اإلعالَ د٠ٕب فٍٓ ٠مجً ِٕٗ ٚ٘ٛ فٟ ا٢خشح**لبي رؼبٌٝ   

************************************************ 

 اٌذسط اٌضبٔٝ: اإلعالَ ِٕٙظ ٔظبَ ٌٍؾ١بح     
 

 ( ِــب اٌفــشق ث١ــٓ ِٕٙـظ هللا ِٕٚب٘ـظ اٌجؾــش ؟          ٔ)ط
 ** ٓ٘بٛـظ اُجؾــش ٓزـ٤ـشح ٝٓزوِجـخ أٓـب ٜٓ٘ـظ هللا كٜـٞ ؽو٤وـخ ثبه٤ـخ صبثزـخ .

 ّبرا أػذ هللا ٌٍجؾش ِٕٙغبً ٌٍؾ١بح ؟ط: ٌ
 ط: ألٗٚ ٛٞ اُزٟ خِوْٜ ٝخِن اُؾ٤بح ٖٝٓ ف٘غ ؽ٤ئبً كٜٞ األػِْ ثقالؽٚ .

 ؟                                  : ِب عضاء ِٓ ٠خبٌف ِٕٙظ هللاٖط

 ثب٥الّ ٝاُذٓبس ٝاال٤ٜٗبس ٝأٓب إرا ارجؼزٚ كبُغ٘خ ٠ٛ أُأٟٝالثذ إٔ ٣قبة 

 ْ ٠ؼ١ؼ إٌب ط ٚفك ٘زا إٌّٙظ؟: ِب أ١ّ٘خ أٗط

٣ٌٕٞٗٞ ك٠ رٞاكن ٓغ عٖ٘ هللا ٝارغبم ٓؼٜب ك٠ ر٘ظ٤ْ ؽ٤برْٜ 

 ٝأخالهْٜ ٝٗظْٜٔ ٝػالهبرْٜ 
 : ِبرا ٠ؾذس ٌٛ ػبػ اإلٔغبْ ثؤٜ ِٕٙظ ِٓ فٕغ اٌجؾش ؟٘ط
 ِغ عٕٓ اٌىْٛ ٚفطشح اٌٛعٛد ، ٚإٌزبئظ َّلثذ أْ رىْٛ ٚخ١ّخ ع٤ٌٕٞٗٞ ك٠ خقبّ ط: 

 

( " ٌمـذ رشوـذ ف١ىـُ ِـب اْ رّغىزـُ ثـٗ ٌـٓ رنٍـٛا    ـٛي هللا ):  لـبي سعٙ)ط

     ِـبرا فّٙـذ ِـٓ ٘ـزا اٌؾذ٠ـش ؟....  وزــبة هللا ٚعٕزـٟ "     أثــًذا

 ( : أثم١ذ ٚخٍفذ                          رشوذ )  -   ِؼبٟٔ اٌىٍّبد : 

  اُزضٓزْ    ( : أخزرُ ٚػٍّزُ رّغىزُ)  -

 ( : ثؼذ ٓٞر٢ ) ثؼذٞ -  ( : رن٤ؼٞا /رجزؼذٝا ٝأُنبد رٜزذٝا ٛا) رنٍ -
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 ( : اُوشإٓ اٌُش٣ْ                                     وزبة هللا)  -

  ( : ع٘خ اُ٘ج٢ ٖٓ هٍٞ ٝكؼَ ) عٕزٟ -
 ِب ٠شؽذ ا١ٌٗ اٌؾذ٠ش :

 ِقبدس اٌزؾش٠غ اإلعالِٟ ٟ٘ اٌمشآْ ٚاٌغٕخ إٌج٠ٛخ  -ٔ

 ٚاٌغٕخ هش٠ك اٌٙذا٠خ فٟ اٌذ١ٔب ٚإٌغبح ٠َٛ اٌم١بِخ  اٌزّغه ثبٌمشآْ -ٕ

 إٔ ٜٓ٘ـظ هللا ٓٞعـٞد كـ٢ ًزـبة هللا ٝع٘ـخ سعُٞـٚ . **  -ٖ
 

 

   أعبط اُذ٣ـٖ ٛـٞ رٞؽ٤ــذ هللا رؼبُـ٠ .**           ؟ ( ِــب أعـبط اٌذ٠ـ7ٓ)ط
 اٌىزبة ".: لبي رؼبٌٝ : " ٚأٔضٌٕب ا١ٌه اٌىزبة ثبٌؾك ِقذلبً ٌّب ث١ٓ ٠ذ٠ٗ ِٓ 8ط

  ط: اٌّخبهت ع١ذٔب ِؾّذِٓ اٌّخبهت فٝ ا٠٢خ اٌغبثمخ ؟       -ٔ

 ة/ ٚسدد وٍّخ اٌىزبة فٝ ا٠٢خ ِشر١ٓ ... ٚمؼ اٌّشاد ثٙب ؟
: اٌُزت اُغٔب٣ٝخ اُزى٠ ** اٌىزبة اٌضب١ٔخ        اُوشإٓ اٌُش٣ْط: اٌىزبة األٌٚٝ : 

                            ٗضُذ هجَ اُوشإٓ اٌُش٣ْ .

 :  َّل رىفٝ ِٕب٘ظ اٌجؾش ٚؽذ٘ب إللبِخ ؽ١بح ِضب١ٌخ . ٚمؼ رٌه8ط
** إرا ػبػ اإلٗغبٕ ك٢ ٜٓ٘ظ ٖٓ ف٘غ اُجؾش ع٤ٌٕٞ ك٢ خقبّ ٓغ عٖ٘ 

 إٌُٞ ٝكطشح اُٞعٞد ٝاُ٘زبئظ الثذ إٔ رٌٕٞ ٝخ٤ٔخ عذا .  

 ٖٓ ف٘غ ؽ٢ء ٛٞ أدسٟ ثقالؽٚ****

 ٠خاٌذسط اٌضبٌش اٌزٛؽ١ذ أعبط اٌؾش**************    

 ( ِــب اٌّمقـٛد ثبٌزٛؽ١ـذ ؟               ٔ)ط         
ا أؽـذ .  ٛــٞ إٔ هللا ٝاؽـذ أؽــذ ال  ** ًٛ  ؽش٠ـه ٌـٗ ، ٌـُ ٠ٍَـذ ٌٚـُ ٠ٌُٛـذ ٌٚـُ ٠َىـٓ ٌـٗ وفــ

 ِب اٌخبف١خ اٌجبسصح فٝ وً األد٠بْ اٌغّب٠ٚخ ؟( ٕ)ط
عَ ًبٗٞا ٣ذػٕٞ إ٠ُ ط: اُزٞؽ٤ذ ٛٞ اُخبف٤خ اُجبسصح ، ٝإٕ ًَ األٗج٤بء ٝاُش

 .  ػجبدح هللا اُٞاؽذ اُؾذ ٖٓ آدّ إ٠ُ ٓؾٔذ 

 : ِب اٌّؼٕٝ اٌؼبَ ٌْلعالَ ؟ٖط
 ط: ٛٞ إعالّ اُٞعٚ هلل ، ٝارجبع ٜٓ٘ظ هللا ٝؽذٙ ك٠ ًَ ؽئٕٞ اُؾ٤بح ٝٗظٜٔب .

 ط: ػالَ ٠مَٛ إٌّٙظ اإلعالِٝ ؟
 ط: ٣وّٞ ػ٠ِ أعبط اُزٞؽ٤ذ اٌُبَٓ هلل .

عٍٕب ِٓ لجٍه ِٓ سعٛي اَّل ٔٛؽٝ ا١ٌٗ أٔٗ َّل اٌهٗ ط: لبي رؼبٌٝ :" ِٚب أس

 اَّل أٔب فبػجذْٚ "
  ط: أُخبهت ع٤ذٗب ٓؾٔذ  أ/ ٖٓ أُخبهت ك٠ ا٣٥خ اُغبثوخ ؟

؟  ط: ٠ٛ هنى٤خ اُزٞؽ٤ىذ ٝأٗىٚ ال إُىٚ إال ة/ ِب اٌمن١خ اٌزٝ أوذرٙب ٘زٖ ا٠٢خ 

 هللا .

 ط: ِب اٌزٜ ٠مزن١ٗ اٌزٛؽ١ذ ِٓ اٌّغٍُ ؟
ِْ إكشاد هللا ٝؽذٙ ثخقبئـ األ٤ُٛٞخ ك٠ رقش٣ق ًَ أٓٞس ط: ٣وزن٠ ٖٓ أُغ

 ؽ٤بح اُجؾش ًَ إٌُٞ .ٝرذث٤ش 

 ط: ِب اَّلػزمبد اٌغ١ٍُ ػٕذ اٌّغٍُ ٚاٌزٜ ٠غؼٍٗ ِٛؽذاً ؟
ال هللا ، ٝإٔ ال ٓؼجٞد إال هللا ٝأٗٚ ال خبُن إال هللا ٝال ط: ٣ؼزوذ أُغِْ إٔ ال إُٚ إ

ٝال مبس إال ٛٞ ٝال ٓزقشف ك٠ ؽبٕ إٌُٞ  ساصم إال هللا ،ٝأٗٚ ال ٗبكغ إال هللا

 ًِٚ إال هللا .

 ؟: ِب اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزٛؽ١ذ ٚعٍٛو١بد اٌّغٍُٙط
اٗٚ ٣شث٠ هِت أُغِْ ٝػوِٚ ػ٠ِ االعزوبٓخ  ك٠ رؼبِٓٚ ٓغ هللا ٝٓغ اُ٘بط ٝك٠ 

 ًَ أٓٞس اُؾ٤بح 

 ط: ِب فٍخ اٌّغٍُ ثشثٗ ؟ ٚو١ف ٠زمشة اٌٝ هللا؟
فِخ هشاثخ ٝال ث٘ٞح ، ٝال ٣زوشة إ٠ُ هللا ثؾلبػخ ٝال ط: فِخ أُغِْ ثشثٚ ٤ُغذ 

 رؼ٣ٞزح ٝإٗٔب ٣زوشة إ٤ُٚ ثبٓزضبٍ أٝآشٙ ٝاعز٘بة ٗٞا٤ٛٚ ٝارجبع ٜٓ٘غٚ ٝفشاهٚ أُغزو٤ْ 

 ط: ِب ػاللخ اٌزٛؽ١ذ ثبٌؾش٠خ ؟
ط: ٠ٛ ػالهخ اسرجبه ،ألٕ اإلٗغبٕ إرا اعزوبٓذ ػو٤ذرٚ ػ٠ِ اُٞؽذا٤ٗخ هلل ، 

 زطِجبرٜب ، كئٕ ٛزا ٣ؼزجش رؾش٣شاً ُٚ .ٝاعزوبٓذ ؽ٤برٚ ػ٠ِ ٓ

ُّغٍــُ ِٛؽــًذا ؟7)ط  إرا آٓـٖ إٔ هللا ٝاؽـذ ال   **      ( ِزــٝ ٠ىــْٛ اٌ

 ؽش٣ــي ُـٚ .

 ؟             × ( أٚ ػالِـخ  ) √ (  ( مـغ ػالِـخ )  9)ط 
 (     ٣ُوقـذ ثبُزٞؽ٤ـذ إٔ ٗوـٍٞ ال إُـٚ إال هللا ٓؾٔـذ سعٍٞ هللا .    )  -ٔ**  

 ًــَ اُشعبالد اُغٔب٣ٝــخ دػــذ إُـ٠ اُزٞؽ٤ــذ )             (      -ٕ        

 ال ػالهخ ث٤ٖ اُزٞؽ٤ذ ٝاُؾش٣ـخ.      )            (     -ٖ        

         ********************************** 

 صّشح ػجبدح هللا     اٌذسط اٌشاثغ             
           ؟  ــٛد ثبٌؼجــبدح فــٟ اإلعــالَ( ِــب اٌّمقٔ)ط

اُطش٣ـن ..(  –اُؼَٔ  –ٛـ٢ إرجــبع ٜٓ٘ـظ هللا ك٢ ًـَ أٓـٞس اُذ٤ٗـب ) اُج٤ـذ ** 

 ،        ٝٓشاهجــخ هللا ُْٜ كـ٢ ًـَ فـ٤ــشح ًٝج٤ــشح .

 ط: و١ف ٚعغ هللا ِفَٙٛ اٌؼجبدح ؟
ك٠ اُؾ٤بح ،كٌَ ػَٔ  ط: ٝعغ هللا ٓلّٜٞ اُؼجبدح ُزؾَٔ ًَ عِٞى اإلٗغبٕ

ًَٝ ػَٔ كبعذ أٝ ؽؼٞس ثبُؾش ٣زشًٚ ٝؽؼٞس ه٤ت ٗؾٞ ا٥خش٣ٖ ػجبدح 

 اإلٗغبٕ اثزـبء ٓشمبح هللا كٜٞ ػجبدح .



  ٘ 

"ِٚب ِٓ داثخ فٝ األسك اٌٝ ػٍٝ هللا سصلٙب ٠ٚؼٍُ ط: لبي رؼبٌٝ 

 ِب اٌزٜ رفّٙٗ ِٓ ٘زٖ ا٠٢خ ؟ِغزمش٘ب ِٚغزٛدػٙب وً فٝ وزبة ِج١ٓ"
ٕ هللا ٣شصم اُ٘بط ع٤ٔؼبً ؽز٠ ؿ٤ش أُؤٖٓ كئٗٚ ٣٘بٍ ٌٓبكأح ػِٔٚ ط: ٗلْٜ ٜٓ٘ب أ

 ، إرا أؽغٖ األخز ثبألعجبة .

           ؟ ( و١ـف ٠ىبفـئ هللا رؼبٌـٝ غ١ــش اٌّئِــٕٓ)ط

 ** أٌُبكــأح كـ٢ اُذ٤ٗــب كوــو ٝكــ٢ ا٥خــشح ٣ُؼبهــت ػِــ٠ ًلــشٙ .

 ؟ : ِزٝ ٠ىبفئ هللا اٌىبفشٖط
 ألخز ثبألعجبة ٝارغن ٓغ اُغٖ٘ ا٤ٌُٗٞخ اُز٢ كطش إٌُٞ ػ٤ِٜبإرا أؽغٖ ا

 : ػًٍ: دخٛي اٌىفبس إٌبس ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ارمبْ اٌؼًّٗط

ألْٜٗ ػ٘ذٓب اخزٝا ثبألعجبة ٝػِٔٞا ػِْٜٔ ثٌَ ٜٓبسح ُْ ٣ٌٞٗٞا 

٣جزـٕٞ ثزُي ٝعٚ هللا ُْٝ ٣لؼِٞٙ ػجبدح هلل ُْٝ ٣ٌٞٗٞا ٓؤ٤ٖ٘ٓ ثإٔ 

 بئظ ٛٞ هللااُلبػَ اُؾو٤و٢ ك٠ اُ٘ز

ًَ ٘ط   ُُ ارا َػّـِ َّْ هللاَ ٠ُؾتُّ :  لبي سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ :) ا

ْْ ٠ُْزمٕٗ ( ُْ ػّالً أ  أَؽُذُو
 ِؼبٟٔ اٌؾذ٠ش : 

 ) ٣زو٘ٚ ( : ٣غ٤ذٙ ٣ٝزٔٚ ػ٠ِ أؽغٖ ٝعٚ  -) ػَٔ ( : أدٟ ػٔال     -
 ِب ٠غزفبد ِٓ اٌؾذ٠ش : 

 ( اُؾذ٣ش ٣ذػٞٗب إ٠ُ ٝعٞة اُؼَٔ ٔ

 إروبٕ اُؼَٔ ٝاُوذسح ػ٤ِٚ ٝاألٓبٗخ ك٢ ػِٔٚ ( ٕ

 ( اُزًَٞ ػ٠ِ هللا ٖ
 ( ٌّـبرا ٠غــت ػٍـٝ اٌّغ١ٍّـٓ اٌؼّـً ؟    ٙ)ط

 ** ؽزـ٠ ٣ؾووـٞا ٝعٞدٛــْ ٝرٌـٕٞ ُٜـْ اُغ٤ــبدح ٝاُزوــذّ .

               ؟ ( و١ـف رىــْٛ ِىبفــؤح هللا رؼبٌـٝ ٌٍّئِـ7ٓ)ط

 ثبُٔىـبٍ ٝاُقؾىـخ ٝاُ٘غىـبػ ٝكىـ٢ ا٥خىـشح ٣ُذخِىـٚ هللا كـ٢ اُذ٤ٗىـب ٣ٌبكئـىـٚ هللا** 

                           اُغ٘ـخ 

ٛـىـٞ اثزــىـبء ٓشمـىـبد هللا كىـ٢ **   ؟ ح( ِـب اٌّؼٕـٝ اٌؾبِــً ٌٍؼجـهـبد8)ط

 ًـَ ػٔـَ .

 ؟ : ِب أؽىبي ِىبفؤح هللا ٌٍّئِٓ ػٍٝ ػجبدر9ٗط

ٝاُزٞك٤ن ك٠ اُؼَٔ ٝؽت ك٠ اُذ٤ٗب ٝاُضشاء ٝأُبٍ ٝاُقؾخ ٝاُ٘غبػ 

اُ٘بط ُٚ ٣ٝٔ٘ؾٚ هللا اإلؽغبط ثبُو٘بػخ ٣ٝجؼذ ػٖ هِجٚ اُغؾغ ٝاُـشٝس 

 ٝك٠ ا٥خشح ُٚ اُغ٘خ
: ِب اٌفشق ث١ٓ اٌّئِٓ اٌزٜ ٠ؤخز ثبألعجبة ؟ ٚث١ٓ اٌىبفش اٌزٜ ٓٔط

 ؟ ٠ؤخز ثبَّلعجبة

أُؤٖٓ ٣ؾؼش ثبُغؼبدح ٝاُـ٠٘ ك٠ اُذ٤ٗب ٝاُغ٘خ ُٚ ك٠ ا٥خشح أٓب ؿ٤ش 

 ؤٖٓ هذ ٣ٌٕٞ ؿ٤٘ب ٌُٖٝ ال ٣ؾؼش ثبُغؼبدحأُ

 ؟ ِب ٔز١غخ صّشح ػجبدح هللا:ٔٔط

رؼ٤ٔش األسك ٝص٣بدح خ٤شارٜب ٝرؾٍٞ اُؾؼٞة ٖٓ ٓغزٌِٜخ إ٠ُ 

ٓ٘زغٚ إرا ػِٔذ ثبُٔؼ٠٘ اُؾبَٓ ُِؼجبدح  ٝاُزٔزغ ثضٔبس اُؾ٤بح اُذ٤ٗب 

 ْاُط٤جخ خ٤شا ٝٗقشا ٝهٞح ٝك٠ ا٥خشح ع٘بد اُ٘ؼ٤ْ ٝٓوبّ ػ٘ذ هللا ًش٣

 ؟ ػًٍ : رؾٛي ؽؼٛة اٌؼبٌُ اٌٝ ِغزٍٙىخ:ٕٔط

ثغجت ٗغ٤بٕ ٓلّٜٞ اُؼجبدح ٝػذّ إروبٕ اُؼَٔ ًٔب عبء ك٠ اُوشإٓ 

دائٔبً ػ٠ِ رؼ٤ٔشٛب ٝص٣بدح  ٝاُغ٘خ ٝٗغ٤بٕ إٔ األسك ٓخِٞهخ ُِ٘بط

 خ٤شارٜب .

 ؟ ِب اٌطش٠ك اٌزٜ ٠ؾمك ثٗ اٌّغٍّْٛ ِغذُ٘ ٚسفؼخ د٠ُٕٙ: ٖٔط

 عجبة إروبٕ اُؼَٔ ٝاألخز  ثبأل
 ِب اٌطش٠ك اٌٝ اٌفالػ فٝ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح؟:ٗٔط

 ارجبع ٜٓ٘ظ هللا ٝػجبدرٚ ك٠ ًَ ٌٓبٕ 
 ( اِــأل ِـب ٠ؤرــٟ :             ٘ٔ)ط 

( إٕ هللا ٣ؾت إرا ػٔـَ أؽذًـْ  هــبٍ سعـٍٞ هللا ) -ٔ   **

.  .......................... 

زٌِٜـخ إ٠ُ .............. إر ػِٔـذ رزؾٍٞ اُؾؼـٞة اإلعال٤ٓـخ ٓـٖ ٓغ -ٕ        

 ثبُٔؼ٠٘  اُؾبٓــَ ُِــ............ . 

 مغ ػالِخ فؼ أِبَ اٌؼجبسح اٌقؾ١ؾخ ٚػالِخ خطؤ أِبَ اٌؼجبسح اٌخبهئخ. : ٙٔط

 اُؼجبدح ك٢ اإلعالّ ٢ٛ إرجبع ٜٓ٘ظ هللا ٝعٚ ك٢ ًَ أٓٞس اُذ٤ٗب  )     ( -ٔ

 خشح          )                   (٣أخز أُغِْ عضاءٙ اُؾغٖ ك٢ اُذ٤ٗب ا٥ -ٕ

 ٓب أُوقٞد ثبُؼجبدح؟

 اٌٛؽذح اٌضب١ٔخ *****************                     
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 أضتدٍ َٔ ايكسإ ايهسِٜ عًى إ اإلضالّ ٖٛ ايٓكٝاد هلل بايطاعة ٚايعبٛدٜة   ؟ 

 

 عًٌ زضاي٘ ضٝدْا ستُد ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٖى ايسضاي٘ ارتامت٘   ؟ 

 

 : ٖات َٔ ايطٓ٘ َا ٜؤند املعٓى األتى 

 ؟   دٜٔ اهلل ٖٛايضُإ ايٛسٝد يطعادة ايبػسٜة أتباع

 
 

 َاذا نٓت تتٛقع إذا مل ٜسضٌ اهلل زضً٘ مبٓٗذ٘ األهلى؟ 

 

 

 ٓ؟تر َفّٗٛ ايدٜٔ فى ايتؿٛز اإلضالَىاضت 

. 

ايجاْٝةدة ــايٛس  

  األٍٚدزع ــاي

 )َفٗـــّٛ ايدٜـــٔ(
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 َا ثٛاب َٔ اتبع َٓٗر اهلل ؟ َٚا عكاب َٔ خايف٘ ؟ 

 

 ملاذا ال تعترب ايفًطفات ٚايعكائد ايسباْٝ٘ دٜاْات ملٔ ٜتبعْٛٗا ؟ 

 

 ملاذا اْصٍ اهلل عًى عبادٙ دٜٓ٘ َٚٓٗذ٘ ؟ 

 

 ُٓا َٔ ايضالٍ إىل ّٜٛ ايكٝاَة ؟َا ايرى ٜعؿ 

 

 

 

 

 

 

   (أٚ  √ضع عالَة)  ) ×( ايتؿٜٛب :َع 

ايجاْٝةدة ــايٛس  

  ايجاْىدزع ــاي

 )ايتٛسٝد أضاع اذتسٜ٘(
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 َتى ٜهٕٛ املطًِ َٛسدًا ؟ َٚا عالقة ايتٛسٝد بطًٛنٝات املؤَٔ ؟ 

 

 

  ؾٓف َٔ ايٓاع ٜؤَِٓٗ اهلل ٚال خيٝفِٗ فُٔ ِٖ  ؟أضتػٗد بأٜ٘ قسأْٝة 

 

 

 ملاذا خًل اهلل يٓا َٔ أْفطٓا أشٚادًا ؟ 

 

 َاارتاؾٝة ايبازشة فى نٌ األدٜإ  ؟ َٚا ديٌٝ ذيو ؟ 

 َا املعٓى ايعاّ يألضالّ  ؟ 

 

 إلضالّ  ؟َا أمثٔ َا داء ب٘ ا 

 َا أثس َٓٗر ايتٛسٝد عًى املطًِ   ؟ 
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 َتى ٜهٕٛ املطًِ عابدًا هلل   ؟ 

 

    ٖات َٔ ايكسإٔ َا ٜؤند إٔ املؤَٔ ٜاخر دصاءاذتطٔ فى ايدْٝا ٚاألخسة 

 

  َٔ َا ايطسٜل ايرى حيكل ب٘ املطًُٕٛ زتدِٖ ٚزفعة دِٜٓٗ  ؟ ٖات

 كسإٔ َا ٜؤند ذيو ؟اي

  
 

  (َا انٌ أسد طعاًَا قط خريًا َٔ إٔ ٜأنٌ َٔ عٌُ ٜد) :قاٍ زضٍٛ اهللٙ  

  أنٌُ اذتدٜح ؟  

 ٚإٕ ْبى اهلل داٚد عًٝ٘ ايطالّ نإ ٜأنٌ َٔ عٌُ ٜدٙ "                                             

 ؟   إالّ ٜسغدْا اذتدٜح

 

ايجاْٝةدة ــايٛس  

  ايجايحدزع ــاي

 )مثسة عباد اهلل (
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 ٚعًى أْفطِٗ ٚاملتطٛيٕٛ يًشؿٍٛ عًى ايسشم   ؟قازٕ بني َٔ ٜعتُد ٕ 

 

 ٖٓاى َفَٗٛإ يًعبادة ٚضح ذيو ؟ 

  َا املفّٗٛ ارتاطئ يًعبادة فى اإلضالّ ؟ 

 نٝف ٚضع اإلضالّ َفّٗٛ ايعبادة ؟ 

 َا املفّٗٛ ايؿشٝح يًعبادة فى اإلضالّ  ؟ 
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(20-11سورة الفرق ان )
يراً} يٍد 11} بَْل َكذَّبُوا بِّالسَّاَعةِّ َوأَْعتَْدنَا لَِّمن َكذََّب بِّالسَّاَعةِّ َسعِّ َكاٍن بَعِّ ن مَّ { إَِّذا َرأَتُْهم م ِّ

نِّيَن َدَعْوا ُهنَالَِّك 12عُوا لََها تَغَي ظاً َوَزفِّيراً}َسمِّ  ْنَها َمَكاناً َضي ِّقاً ُمقَرَّ { َوإَِّذا أُْلقُوا مِّ
داً َواْدُعوا ثُبُوراً َكثِّيراً}13ثُبُوراً} { قُْل أََذلَِّك َخْيٌر أَْم َجنَّةُ 14{ اَل تَْدُعوا اْليَْوَم ثُبُوراً َواحِّ

َد  يراً}اْلُخْلدِّ الَّتِّي ُوعِّ يَن 15اْلُمتَّقُوَن َكانَْت لَُهْم َجَزاء َوَمصِّ { لَُهْم فِّيَها َما يََشاُؤوَن َخالِّدِّ
ِّ فَيَقُوُل أَأَنتُْم 16َكاَن َعلَى َرب َِّك َوْعداً َمْسُؤوالً} ن ُدونِّ َّللاَّ { َويَْوَم يَْحُشُرُهْم َوَما يَْعبُُدوَن مِّ

ي َهُؤاَلء أَْم ُهْم َضل   بَادِّ َذ 17وا السَّبِّيَل}أَْضلَْلتُْم عِّ ي لَنَا أَن نَّتَّخِّ { قَالُوا ُسْبَحانََك َما َكاَن يَنبَغِّ
ْكَر َوَكانُوا قَْوماً بُوراً} تَّْعتَُهْم َوآبَاءُهْم َحتَّى نَُسوا الذ ِّ ن مَّ ْن أَْولِّيَاء َولَكِّ ن ُدونَِّك مِّ { فَقَْد 18مِّ

يعُوَن َصرْ  ْقهُ َعَذاباً َكذَّبُوُكم بَِّما تَقُولُوَن فََما تَْستَطِّ نُكْم نُذِّ فاً َواَل نَْصراً َوَمن يَْظلِّم م ِّ
َن اْلُمْرَسلِّيَن إِّالَّ إِّنَُّهْم لَيَأُْكلُوَن الطَّعَاَم َويَْمُشوَن فِّي 19َكبِّيراً} { َوما أَْرَسْلنَا قَْبلََك مِّ

يراً}اأْلَْسَواقِّ َوَجعَْلنَا بَْعَضُكْم لِّبَْعٍض فِّتْنَةً أَتَْصبُِّروَن َوَكاَن َرب   { 20َك بَصِّ

 تفسير الكلمات 
)سعيرا( نارا مشتدة  -)وأعتدنا( جهزنا  -              )بالساعة( القيامة  -
 )مقرنين( مقيدين -)وزفيرا( صوتا شديدا     -      )تغيظا( غليانا -
 )ومصيرا( مرجعا-   ا )جزاء( ثواب-  )ثبورا( هالكا   -
)ضلوا السبيل( ضاعوا عن طريق الحق -)يحشرهم( يخرجون للحساب -
)نسوا الذكر( تركوا الموعظة -)ينبغي( يستقيم -   )سبحانك( تنزيها -
)ومن يظلم( يشرك - )صرفا( دفعا للعذاب -      )بورا( هالكون-
)بصيرا( عليما-)أتصبرون( تتحملون -   )فتنة( بالء -

(30-21سورة الفرق ان )
َل َعلَْينَا اْلَماَلئَِّكةُ أَْو نََرى َربَّنَا لَقَدِّ اْستَْكبَُروا يَن اَل يَْرُجوَن لِّقَاءنَا لَْواَل أُنزِّ  فِّي } َوقَاَل الَّذِّ

اً َكبِّيراً} ْم َوَعتَْو ُعتُو  هِّ يَن َويَقُولُوَن 21أَنفُسِّ مِّ { يَْوَم يََرْوَن اْلَماَلئَِّكةَ اَل بُْشَرى يَْوَمئٍِّذ ل ِّْلُمْجرِّ
ْحُجوراً} ْجراً مَّ نثُوراً}22حِّ ْن َعَمٍل فََجعَْلنَاهُ َهبَاء مَّ لُوا مِّ ْمنَا إِّلَى َما َعمِّ { أَْصَحاُب 23{ َوقَدِّ

اً َوأَْحَسُن َمقِّيالً}اْلَجنَّةِّ يَوْ  ْستَقَر  َل اْلَماَلئَِّكةُ 24َمئٍِّذ َخْيٌر م  { َويَْوَم تََشقَُّق السََّماء بِّاْلغََمامِّ َونُز ِّ
يالً} يراً}25تَنزِّ يَن َعسِّ ْحَمنِّ َوَكاَن يَْوماً َعلَى اْلَكافِّرِّ { َويَْوَم 26{ اْلُمْلُك يَْوَمئٍِّذ اْلَحق  لِّلرَّ

ُسولِّ َسبِّيالً}يَعَض  الظَّالُِّم َعلَ  { يَا َوْيلَتَى لَْيتَنِّي لَْم 27ى يََدْيهِّ يَقُوُل يَا لَْيتَنِّي اتََّخْذُت َمَع الرَّ
ْذ فاَُلناً َخلِّيالً} ْكرِّ بَْعَد إِّْذ َجاءنِّي َوَكاَن الشَّْيَطاُن لِّْْلِّنَسانِّ 28أَتَّخِّ { لَقَْد أََضلَّنِّي َعنِّ الذ ِّ

ُسوُل يَ 29َخذُوالً} ي اتََّخذُوا َهَذا اْلقُْرآَن َمْهُجوراً}{ َوقَاَل الرَّ ِّ إِّنَّ قَْومِّ {30ا َرب 
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تفسير الكلمات
 تكبروا : )استكبروا(  -                )ال يرجون لقاءنا( ال يخافون البعث -
محرم تحريما  : )حجرا محجورا(  -                                     طغوا : )وعتوا( -
 عمدنا دنا واتجهنا و: قص)وقدمنا(  -
هو ما يرى في الشمس كالغبار المفرق   : )هباء منثورا(  -
موضع : )مقيال( -   مكانا : )مستقرا( -
سحاب أبيض : )بالغمام( -    تتفتح : )تشقق( -
 ندما وتحسرا : )ويوم يعض على يديه( -    صعبا: سيرا( )ع-
 هلكتي  : )يا ويلتى( - طريقا إلى الهدى: )سبيال( -
بأن يتركه ويتبرأ منه عند البالء: )خذوال( -صاحبا   : )خليال( -
متروكا: )مهجورا(  -

( 44-31ورة الفرق ان )س
يراً} ياً َونَصِّ يَن َوَكفَى بَِّرب َِّك َهادِّ مِّ َن اْلُمْجرِّ اً م ِّ ٍ َعُدو  يَن 31}َوَكَذلَِّك َجعَْلنَا لُِّكل ِّ نَبِّي  { َوقَاَل الَّذِّ
َدةً َكَذلَِّك لِّنُثَب َِّت بِّهِّ فَُؤاَدَك َوَرتَّ  َل َعلَْيهِّ اْلقُْرآُن ُجْملَةً َواحِّ { َواَل 32ْلنَاهُ تَْرتِّيالً}َكفَُروا لَْواَل نُز ِّ

يراً} ِّ َوأَْحَسَن تَْفسِّ ئْنَاَك بِّاْلَحق  ْم إِّلَى 33يَأْتُونََك بَِّمثٍَل إِّالَّ جِّ هِّ يَن يُْحَشُروَن َعلَى ُوُجوهِّ { الَّذِّ
َكاناً َوأََضل  َسبِّيالً} تَاَب َوَجعَْلنَ 34َجَهنََّم أُْولَئَِّك َشرٌّ مَّ ا َمعَهُ أََخاهُ { َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلكِّ

يراً} يراً}35َهاُروَن َوزِّ ْرنَاُهْم تَْدمِّ يَن َكذَّبُوا بِّآيَاتِّنَا فََدمَّ { 36{ فَقُْلنَا اْذَهبَا إِّلَى اْلقَْومِّ الَّذِّ
ينَ  ُسَل أَْغَرْقنَاُهْم َوَجعَْلنَاُهْم لِّلنَّاسِّ آيَةً َوأَْعتَْدنَا لِّلظَّالِّمِّ ا َكذَّبُوا الر   َعَذاباً َوقَْوَم نُوحٍ لَّمَّ

س ِّ َوقُُروناً بَْيَن َذلَِّك َكثِّيراً}37أَلِّيماً} ً َضَرْبنَا لَهُ 38{ َوَعاداً َوثَُموَد َوأَْصَحاَب الرَّ { َوُكال 
ً تَبَّْرنَا تَتْبِّيراً} َرْت َمَطَر السَّْوءِّ أَفَلَْم 39اأْلَْمثَاَل َوُكال  { َولَقَْد أَتَْوا َعلَى اْلقَْريَةِّ الَّتِّي أُْمطِّ

ذُونََك إِّالَّ ُهُزواً أََهَذا 40ُكونُوا يََرْونََها بَْل َكانُوا اَل يَْرُجوَن نُُشوراً}يَ  َّخِّ { َوإَِّذا َرأَْوَك إِّن يَت
ُ َرُسوالً} ي بَعََث َّللاَّ ل نَا َعْن آلَِّهتِّنَا لَْواَل أَن َصبَْرنَا َعلَْيَها َوَسْوَف 41الَّذِّ { إِّن َكاَد لَيُضِّ

يَن يَرَ  { أََرأَْيَت َمنِّ اتََّخَذ إِّلََههُ َهَواهُ أَفَأَنَت تَُكوُن 42ْوَن اْلعََذاَب َمْن أََضل  َسبِّيالً}يَْعلَُموَن حِّ
يالً} { أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَْكثََرُهْم يَْسَمعُوَن أَْو يَْعقِّلُوَن إِّْن هُْم إِّالَّ َكاأْلَْنعَامِّ بَْل ُهْم 43َعلَْيهِّ َوكِّ
{44أََضل  َسبِّيالً}

الكلماتتفسير  
 ناصرا لك : )ونصيرا(  -                        المشركين : )المجرمين(  -
نقوي قلبك : )لنثبت به فؤادك(  -           مجتمعا مرة واحدة : )جملة واحدة( -
هل لتيسير فهمه وحفظه      أتينا به شيئا فشيئا بتم: )ورتلناه ترتيال(  -
 يساقون : )يحشرون(  -                             بيانا لهم: )تفسيرا( -
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ن   وم الدي  فهم
ما يلي :  -أكملأوال : 

 الذي ينظم كل أمور الحياة المنهج السماوي: الدين في التصور اإلسالمي هو ( 1
 والثقافية والسياسية والدينية و العلمية ....الخ لجتماعية وا االقتصادية

حياة الناس ويحقق لهم  لينظم من األنبياء نبي من هللا نزل به على وحي: ( الدين هو 2
  األمن واألمان

  فطرة هللاعلى المجتمع و لبقاء اإلنسان( اإلسالم هو الضمان الوحيد 3
لعالقات بين االفراد وا االقتصادو السياسة( الدين هو الذي يحكم ويوجه أمور الناس في 4

ضع عالمة صح أو خطأ أمام ما يلي :ثانيا : 
(  √ )     ذب به باء بغضب من هللا وشقي ( من اتبع الدين كان مؤمنا وفاز ومن ك1
(  ×)   .     لسفات ديانات الفو( تعتبر العقائد غير الربانية 2
(   √)    لعبادة هلل واالستجابة لشرعهخالص ان هللا واحد وهو اإلسالم ومعناه إدي( 3
(  √ )      وسلمسالم على كل االنبياء وآخرهم محمد صلى هللا عليه ( أنزل هللا اإل4
(  √)  اصة ورسالة النبي عامة للجميع سابقة كانت رساالت خ( الرساالت السماوية ال5
(  √)         آن وسنة النبي لينظم حياتنا دين هللا هو المنهج الذي أنزله هللا في القر( 6

اإلسالم منهج ونظام للحياة  
ضع عالمة صح أو عالمة خطأ أمام ما يلي :أوال : 

(× )        منهج غير ثابت وال مستقر( منهج هللا1
(  ×)       البشرية ومنهج هللا عز وجل ( ال فرق بين المناهج 2
( √اب بااللم والدمار واالنهيار ) من يخالف حقيقة الكون وسننها التي وضعها هللا يص( 3
(  √ )     راحة وسعادة نظم حياته يكون في وييعيش وفق منهج هللا  الذي( 4
(  √ )         خصام مع سنن الكون وفطرته في  من يخالف منهج هللا وسننه يعيش (5
(  × )     ناهج سماوية متعددة مختلفة ( هناك م6
(  √ )و منهج شامل لكل مكان وزمانلفترة محددة أو نظاما محليا لمجموعة معينة بل ه منهج هللا ليس نظاما تاريخيا( 7
(  √ )       الدين وأساس حرية اإلنسان ( التوحيد هو أساس 8
(  √ )    عمار األرض ( مهمة اإلنسان على األرض عبادة هللا وإ9
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ساس الحريةأالتوحيد  
أكمل :أوال : 

كفوا ولم يكن له  يولدولم  يلدوأنه لم  واحد أحد ال شريك له( التوحيد معناه : أن هللا 1
 أحد 
  عبادة هللا الواحد( دعا جميع الرسل واألنبياء إلى : 2
 التوحيد هلليقوم المنهج اإلسالمي على أساس : ( 3
 شئون البشروتدبير  أمور الكونفي تصريف  هللا باأللوهيةد ( توحيد هللا يلزم : إفرا4

ضع عالمة صح أو خطأ أمام ما يلي :ثانيا : 
(  √ ) ي التعامل مع هللا ومع الناس ( التوحيد يربي قلب المسلم وعقله على االستقامة ف1
(  × )     حتاج منا إلى واسطة وتعويذة التقرب إلى هللا ي( 2
(  √)  هيه واتباع صراطه المستقيم  ( التقرب إلى هللا يكون بامتثال أوامره واجتناب نوا3
(  × )       التوحيد هلل والعمل بمتطلبات التوحيد يعتبر ذال ومهانة لْلنسان ( 4
(  √ )     هللا يتخلص من عبودية العباد ( من يسير على منهج 5
(  √ )  وأساسها     ( التوحيد قرين الحرية 6
(   ×)                 سول هللا هي أساس التوحيد ( شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا ر7

ثمرة عبادة هللا  
أكملي : أوال : 

  الدنياكل أمور في  منهج هللا وحدهم تعني : اتباع ( العبادة في اإلسال1

 عدم اإليمانعلى  يعاقبويوم القيامة  الدنياغير المسلم تكون مكافأته في : ( 2
القناعةوالرضا ويمنحه في العمل  بــالمال والصحة والنجاح( يكافئ هللا المؤمن في الدنيا 3
 المقام الكريمو مالنعيو بالجنةيكافئ هللا المؤمن يوم القيامة ( 4
  شعوب مستهلكةحول الشعوب اإلسالمية إلى تقان العمل عدم إ( نسيان مفهوم العبادة و5

ضع عالمة صح أو خطأ :ثانيا : 
(  √ )     ادة ليست مجرد صيام وصالة فقط ( العب1
(  √ )      صغيرة راقب هللا في كل كبيرة و( يجب علينا ان ن2
(  √ )    سان في الحياة ( يوسع اإلسالم مفهوم العبادة لتشمل كل سلوك اإلن3
(  × )       في الدنيا واآلخرة رق بين حياة المؤمن والكافر( ال ف4
( √ )       سواء مؤمن أو كافر الدنيا  فييتقن عمله  هللا يكافئ من( 5
( ×)         منتجةإلى شعوب المسلمين وعدم إتقان العمل حول ( نسيان مفهوم العبادة 6
(  √ )  والسيادة لالمة اإلسالمية ( العمل على منهج هللا هو الطريق للتقدم والرقي 7
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 ٍعسف املطًُٕٛ األٚائٌ أسدخ طسم تسبٝة األطفا 

 ديٌ عًى ؾدم ٖرٙ ايعبازة َٔ ايكؿة ؟

 َا ايدزٚع املطتفادة َٔ غصٚة أسد ؟ 

  ٘قاد دٝؼ املطًُٕٛ ٚملاذا عدد ايٓبى  ؟ َتى ناْت ضسٜ٘ َؤت َٔٚ

 ايكٝادة فٝٗا ؟
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 ضع عالَة ؾح اٚ خطأ ؟ 

 

 

 َا َٛقف ايٛايدٜٔ َٔ طًب أضاَة ؟ 

 

 

 نِ نإ عدد دٝؼ املطًُني فى بدز  ؟ نِ نإ عدد دٝؼ املػسنني ؟ 

 مب فٛدئ املطًُٕٛ فى ؾفٛف ادتٓٛد  ؟ َٚاذا فعًٛا ؟ 

 َاذا متٓى أضاَة بعد أضتػٗاد  ٚايدٙ  ؟ َٚا ايرى أفسس٘ ؟
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